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šiltinimas

dėmesio! KITAS LAIKRAŠČIO NUMERIS IŠEIS gegužės 5 D., penktadienį!
P-807

nuo pamatų iki stogo
poliuretanu, ekovata.
Tel. 8 677 18 870.
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ORAI

po to, kai rašėme

Ar po trumpikių
užtiktas kunigas turi
sakyti tiesą?

Į avarijos bylą liudyti
neatvykęs pareigūnas bus
atvesdintas

Senjorai treniruotėms
nemokamai sporto
bazių nebegaus

3

2

psl.

teisme

psl.

reiks „susimesti“

Agnė Piepaliūtė:

„Norėtųsi, kad gimnazistai būtų
aktyvesni“

arba Kaip straipsnis
apie dvasininko automobilį
„susprogdino“ Žlibinų
parapijiečius
Žydrūnas PILITAUSKAS
Kelių Žlibinų seniūnijos gyventojų paklausimas
„Plungės žinioms“ rubrikoje „Išklausyk, redakci
ja!“ ne juokais sujudino šios seniūnijos parapijie
čius: nežiūrint, kad straipsnis pasirodė praėjusį
penktadienį, šios savaitės pradžioje (gal po šv.
Mišių savaitgalį kas kokį nurodymą davė taip da
ryti?) lyg susitarę vienas po kito į redakciją puolė
skambinti save bendruomenės atstovais įsivardiję
žlibiniškiai. Vieni koneveikė laikraštį, girdi, ko čia
kabinėjatės prie jų mylimo Dievo tarno, kiti aršiai
bandė išsiaiškinti, kuris tas Judas (gerai, kad da
bar ne inkvizicijos laikai, o tai dar sudegintų ant lau
žo!), redakcijai pranešęs, kokį automobilį vairuoja
klebonėlis... Nesantaika ir pasipiktinimas pasiekė
tokį lygį, kad, kaip teigė kai kurie žlibiniškiai, tar
pusavio aiškinimasis vyko parduotuvėse, gatvėse,
namuose ir net bendruomenės susirinkime.
Kas paskatino parapi jo atsakymų prasilenkia
jiečius tokiam elgesiui, su tiesa)...
(ne)sunku suprasti: juk
Atrodo, viskas aišku
tie, kur ie po šv. Vely kaip du kart du... Tačiau,
kų kreipėsi į redakciją, pasirodo, labiausiai šia
paprašė paaiškinti, kur me straipsnyje pasijuto
nuk eliauja jų sua uk o įžeisti..., ne, ne klebo
ti pin ig ai, o kleb on as nas, o – par ap ij ieč iai
(gal išsigandęs nelauktų ir bendruomenė! Girdi,
klausimų) paaiškino, kas
Nukelta į 2 psl.
ir kaip (panašu, kad dalis

A. Piepaliūtė gimnazijos mokinių prezidentės pareigas perėmė iš abituriento Modesto
Šaltupio.

Plungiškė Agnė Piepaliūtė užaugusi svajojo tapti pilote arba... prezidente. Nors pilotuoti lėktu
vo šiai merginai kol kas neteko, tačiau kita svajonė tikrai išsipildė. Agnė – prezidentė! Tiesa, kol
kas „tik“ Plungės „Saulės“ gimnazijos mokinių, tačiau net neabejojame, kad ateityje jos laukia
ne ką prastesni iššūkiai. Agnė – žingeidi, motyvuota, tvirtą savo nuomonę turinti IIc klasės gim
nazistė. Šešiolikmetė pakeitė iki tol gimnazijos prezidento pareigas ėjusį abiturientą Modestą
Šaltupį ir kovo 31 dieną buvo inauguruota naująja „Saulės“ gimnazijos mokinių prezidente.  Apie
naujas pareigas ir laukiančius iššūkius ir šis pokalbis.
– Agne, sveikiname
tapus gimnazijos moki
nių prezidente. Ką tau
reiškia šios pareigos?
– Įdomiausia, galbūt
ir smagiausia, kad rinki
muose neturėjau konku
rentų – buvau vienintelė
kandidatė. Gal dėl to ir
Nukelta į 8 psl.

